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Capitolul 1  
 

 
 
1. Cuvântul Domnului, care s-a făcut către Ioil 

al lui Batuil [Iwhl to.n tou/ Baqouhl]. 
2. Ascultați acum acestea, cei bătrâni, și 

băgați-în-urechi/ luați aminte [evnwti,sasqe] toți 

locuitorii pământului! Oare s-au făcut ca acestea în 
zilele voastre sau în zilele părinților voștri?  

3. Despre ele povestiți fiilor voștri și fiii voștri 
fiilor lor și fiii lor la alt neam!  

4. Resturile omizii le-a mâncat lăcusta [ta. 
kata,loipa th/j ka,mphj kate,fagen h̀ avkri,j] și resturile 
lăcustei le-a mâncat gândacul [ta. kata,loipa th/j 
avkri,doj kate,fagen ò brou/coj] și resturile gândacului 
le-a mâncat rugina1 [ta. kata,loipa tou/ brou,cou 
kate,fagen h̀ evrusi,bh]2.   

5. Treziți-vă, bețivilor, din vinul lor și plân- 
geți! Jeliți-vă toți băutorii de vin întru beție [oi` 
pi,nontej oi=non eivj me,qhn], căci vi se ia din gura 
voastră [cel ce vă aduce] veselie și bucurie [evxh/rtai 
evk sto,matoj ùmw/n euvfrosu,nh kai. cara,]3!  

6. Căci un neam s-a suit pe pământul meu. 
[Este] tare și nenumărat [ivscuro.n kai. avnari,qmhton]. 

Dinții lui [sunt] dinți de leu și măselele lui [ca] ale 
puiului-de-leu [sku,mnou]. 

                                                 
1 Rugina fiind „o boală infecțioasă a plantelor, provocată de 

ciuperci microscopice patogene, care se manifestă prin apariția 
unor pete brune-ruginii pe frunze, tulpini sau inflorescențe, 
împiedicând dezvoltarea normală a frunzelor”, cf.  

http://www.botanistii.ro/blog/boli-plante-rugina/.  
2 Corelativele cuvintelor h̀ avkri,j [lăcusta], ò brou/coj 

[gândacul] și h̀ evrusi,bh [rugina] în VUL sunt lucusta, bruchus și 

rubigo.  
3 Vi se ia de la gură vinul care vă înveselește.  
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7. A pus via mea întru stingere și smochinii 
mei întru frângere. Cercând a cercat-o pe ea4 și au 
lepădat-o. Au albit joardele5 ei.   

8. Să plângi către mine [qrh,nhson pro,j me] mai 
mult [decât] mireasa încinsă [cu] sac [ùpe.r nu,mfhn 
periezwsme,nhn sa,kkon] pentru bărbatul fecioriei ei 
[evpi. to.n a;ndra auvth/j to.n parqeniko,n]!  

9. S-au luat jertfa [qusi,a] și turnarea [spondh.] 
din casa Domnului! Plângeți, [voi cei care sunteți] 
preoți [oi` i`erei/j], cei-ce-liturghisiți/ slujiți altarului 
[oi` leitourgou/ntej qusiasthri,w|]!  

10. Căci s-au chinuit câmpurile. Să plângă 
pământul! Căci s-a chinuit grâul, s-a uscat vinul, s-
a împuținat uleiul.  

11. S-au uscat plugarii [evxhra,nqhsan oi` 
gewrgoi,]. Plângeți ogoare pentru grâu și orz, căci a 
pierit culesul din țarină [avpo,lwlen trughto.j evx 
avgrou/]!  

12. Via [h̀ a;mpeloj] s-a uscat și smochinii [aì 
sukai/] s-au împuținat. Rodia [r̀o,a] și finicul [foi/nix] 
și mărul [mh/lon] și toți copacii țarinii [pa,nta ta. xu,la 
tou/ avgrou/] s-au uscat, căci fiii oamenilor au rușinat 
bucuria [h;|scunan cara.n oi` ui`oi. tw/n avnqrw,pwn].  

13. Preoți, încingeți-vă și băteți-vă în piept6 
[perizw,sasqe kai. ko,ptesqe oi` ìerei/j]! Plângeți cei 
care liturghisiți/ slujiți altarului [qrhnei/te oi` 
leitourgou/ntej qusiasthri,w|]! Intrați [și] dormiți în 
saci [eivse,lqate ùpnw,sate evn sa,kkoij], liturghisind lui 
Dumnezeu [leitourgou/ntej Qew/|], căci s-au îndepăr- 
tat din casa Dumnezeului vostru jertfa și turnarea 
[o[ti avpe,schken evx oi;kou Qeou/ ùmw/n qusi,a kai. 
spondh,]!  

                                                 
4 Se referă la vie. 
5 Joardele vițelor.  
6 Cu sensul: Băteți-vă în piept de durere și plângeți!  
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14. Sfințiți postul [àgia,sate nhstei,an]! Vestiți 
slujire [khru,xate qerapei,an7]! Adunați pe toți 
bătrânii, [care] locuiesc pământul, întru casa 
Dumnezeului vostru și strigați către Domnul 
îndelung [evktenw/j]!  

15. Vai, vai, vai, întru ziua [aceea] [oi;mmoi 
oi;mmoi oi;mmoi eivj h̀me,ran]! Căci aproape [este] ziua 
Domnului [evggu.j h̀me,ra Kuri,ou] și va veni ca 

suferință din suferință [w`j talaipwri,a evk talaipw- 
ri,aj h[xei]8.  

16. [Căci] au fost nimicite cu totul 
mâncărurile înaintea ochilor voștri [și] din casa 
Dumnezeului vostru veselia și bucuria.  

17. Au săltat junicile [dama,leij]9 în ieslele lor 
[evpi. tai/j fa,tnaij auvtw/n]. S-au nimicit comorile 
[hvfani,sqhsan qhsauroi,]. S-au dărâmat teascurile 
[lhnoi,10], căci s-a uscat grâul11.  

18. Ce vom pune deoparte pentru noi înșine 
[ti, avpoqh,somen e`autoi/j]? Au plâns cirezile boilor, 
căci nu [mai] era pășunea lor [e;klausan bouko,lia 
bow/n o[ti ouvc ùph/rcen nomh. auvtoi/j]. Și s-au nimicit 
turmele oilor [ta. poi,mnia tw/n proba,twn hvfani,sqh- 
san].   

                                                 
7 De aici, de la substantivul qerapei,a, avem noi substantivul 

terapie. Însă în greacă, qerapei,a, înseamnă deopotrivă slujire și 

vindecare. Pentru că numai slujind lui Dumnezeu ne vindecăm de 
patimile noastre. Astfel, vindecarea e parte integrantă a slujirii.  

8 În VUL avem: quasi vastitas a Potente veniet [va veni ca o 
pustiire de la [Cel] Puternic]. În MGK: evlqei/ w`j o;leqroj avpo. tou/ 
Pantoduna,mou [vine ca nimicire de la [Cel] Atotputernic]. De aceea, 

în ed. BOR 1988 avem textul: „și vine ca o pustiire de la Cel 
Atotputernic”.   

9 Vițelele, vacile tinere.  
10 De aici, de la lhno,j, avem în română linul. Adică jgheabul 

cel mare unde se adună și se storc strugurii prin călcarea lor cu 
picioarele.    

11 Și dacă s-a uscat grâul, atunci nici via nu a rodit. De aceea 
teascurile s-au dărâmat: pentru că nu au fost folosite.  
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19. Către Tine, Doamne, voi striga! Căci foc a 
mistuit [pe] cele frumoase ale pustiei [pu/r avnh,lwsen 
ta. w`rai/a th/j evrh,mou] și flacără a aprins toți copacii 
țarinii [flo.x avnh/yen pa,nta ta. xu,la tou/ avgrou/]. 

20. Și dobitoacele câmpului au căutat către 
Tine. Căci se uscaseră eliberările12 apelor [evxhra,nqh- 
san avfe,seij ùda,twn] și foc a mâncat [pe] cele fru- 
moase ale pustiei [pu/r kate,fagen ta. w`rai/a th/j 
evrh,mou].  

 
  

                                                 
12 Pâraiele și râurile.  
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Capitolul 2  
 

 
 
1. Trâmbițați [din] trâmbiță în Sion [salpi,sate 

sa,lpiggi evn Siwn]! Vestiți în muntele cel sfânt al 
Meu! Și să se tulbure toți cei care locuiesc 
pământul! Fiindcă a venit ziua Domnului [dio,ti 
pa,restin h̀me,ra Kuri,ou]. Căci [ea este] aproape [o[ti 
evggu,j].  

2. Zi de întuneric și de beznă [h̀me,ra sko,touj 
kai. gno,fou]. Zi de nor și de negură [h`me,ra nefe,lhj 
kai. òmi,clhj]. Ca zorile care se revarsă peste munți 
[așa vine] popor mult și tare. Asemenea lui nu s-a 

făcut din veac și după el nu va fi adus [altul] până 
la ani, întru neamurile neamurilor [metV auvto.n ouv 
prosteqh,setai e[wj evtw/n eivj genea.j genew/n].  

3. Cele din fața lui: foc mistuitor [pu/r 
avnali,skon]. Și cele din spatele lui: flacără aprinsă 
[avnaptome,nh flo,x]. Ca paradis al desfătării [para,dei- 
soj trufh/j]: pământul dinaintea feței lui. Și cele 

din spatele lui: câmp al nimicirii. Și nu va fi 
[nimeni] să se mântuiască de el.  

4. Înfățișarea lor [va fi] ca vedere a cailor. Și 
așa vor căuta: ca calăreții [w`j o[rasij i[ppwn h̀ o;yij 
auvtw/n kai. w`j i`ppei/j ou[twj katadiw,xontai].   

5. Vor sări ca glasul carelor peste vârfurile 
munților [w`j fwnh. àrma,twn evpi. ta.j korufa.j tw/n 
ovre,wn evxalou/ntai] și ca glasul flăcării de foc care 
mistuiește miriștea [w`j fwnh. flogo.j puro.j kates- 
qiou,shj kala,mhn] și ca popor mult și tare care se 
pregătește de război [w`j lao.j polu.j kai. ivscuro.j 
paratasso,menoj eivj po,lemon].   

6. Se vor zdrobi popoare de la fața lui. 
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 Toată fața [va fi] ca arsura oalei [pa/n 
pro,swpon w`j pro,skauma cu,traj].    

7. Vor alerga ca luptătorii și se vor sui ca 
oameni războinici peste ziduri. Și fiecare în calea 
lui va merge și nu se vor abate de pe cărările lor.  

8. Și fiecare nu se va îndepărta de la fratele 
lui. Vor merge îngreunați în armele lor și vor cădea 
în săgețile lor și nu vor desăvârși [planul lor].  

9. Vor lua cetatea și vor alerga peste ziduri, se 
vor sui pe case și vor intra prin ferestre ca tâlharii.    

10. Se va tulbura pământul înaintea feței lui și 
se va clătina cerul. Se vor întuneca soarele și luna. 
Și stelele vor apune lucirea lor [ta. a;stra du,sousin 
to. fe,ggoj auvtw/n]. 

11. Și Domnul va da glasul Lui înaintea feței 
puterii Lui. Căci foarte multă este tabăra Lui [pollh, 
evstin sfo,dra h̀ parembolh. Auvtou/]13. Căci tari sunt 
faptele cuvintelor Lui [ivscura. e;rga lo,gwn Auvtou/]. 
Fiindcă mare [este] ziua Domnului [dio,ti mega,lh h` 
h̀me,ra tou/ Kuri,ou]. Mare și foarte slăvită [mega,lh kai. 
evpifanh.j sfo,dra]. Și cine va fi în stare de ea [kai. ti,j 
e;stai i`kano.j auvth/|]?   

12. Și Domnul Dumnezeul vostru, acum, zice: 
„Întoarceți-vă către Mine din toată inima voastră și 
în post și în plângere și în tânguire [pistra,fhte 
pro,j Me evx o[lhj th/j kardi,aj ùmw/n kai. evn nhstei,a| kai. 
evn klauqmw/| kai. evn kopetw/|]”!   

13. Și rupeți/ sfâșiați inimile voastre și nu 
veșmintele voastre14! Și întoarceți-vă către Domnul 
Dumnezeul vostru, căci milostiv și îndurător este, 
mult-îngăduitor și foarte milostiv și Se pocăiește 
peste rele [metanow/n evpi. tai/j kaki,aij].    
                                                 

13 Se referă la Puterile cerești.  
14 Așa după cum a făcut arhiereul în fața Domnului:  „ò de. 

avrciereu.j diarrh,xaj tou.j citw/naj auvtou/ [dar arhiereul și-a rupt/ 

sfâșiat hitoanele lui][Mc. 14, 63, GNT].  
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14. Cine știe dacă se va întoarce și se va pocăi 
și va lăsa în urma lui binecuvântare [euvlogi,an] [și] 
jertfă [qusi,an] și turnare [spondh.n] Domnului Dum- 
nezeului nostru?  

15. Trâmbițați [din] trâmbiță în Sion15! Sfințiți 
postul! Vestiți slujire16!  

16. Adunați poporul! Sfințiți adunarea 
[evkklhsi,an]! Alegeți bătrânii! Adunați pruncii 
sugători la sâni [nh,pia qhla,zonta mastou,j]! Să iasă 
mirele din dormitorul lui și mireasa din camera ei! 

17. În mijlocul temeliei altarului vor plânge 
preoții, cei care liturghisesc Domnului și vor 

spune: „Miluiește, Doamne, poporul Tău [fei/sai 
Ku,rie tou/ laou/ Sou] și nu da moștenirea Ta întru 
necinste [kai. mh. dw/|j th.n klhronomi,an Sou eivj 
o;neidoj], [spre] a-i lovi pe ei neamurile [tou/ kata,rxai 
auvtw/n e;qnh]! Ca să nu se zică în[tre] neamuri: 
<Unde este Dumnezeul lor [pou/ evstin ò Qeo.j 
auvtw/n]?>”.  

18. Și Domnul a râvnit pământul Lui [ai. 
evzh,lwsen Ku,rioj th.n gh/n Auvtou/] și a miluit pe 

poporul Lui [evfei,sato tou/ laou/ Auvtou/].   
19. Și Domnul a răspuns și a zis poporului Lui: 

„Iată, eu voi trimite vouă grâu și vin și ulei și vă 
veți sătura de ele și nu vă voi mai da pe voi întru 
necinste, în[tre] neamuri!  

20. Și Eu îl voi scoate de la voi pe cel de la 
miazănoapte și îl voi scoate pe el întru pământ fără 
apă [eivj gh/n a;nudron]. Și voi nimici fața lui întru 
marea cea dintâi și cele din urmă ale lui întru 
marea cea de pe urmă. Și se va sui putreziciunea 
lui [h̀ sapri,a auvtou/] și se va sui răcnetul lui [o` 
bro,moj auvtou/], căci s-au mărit faptele lui!”.   

                                                 
15 Fragment existent în Ioil 2, 1.  
16 Fragment existent în Ioil 1, 14.  
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21. Îndrăznește, pământule! Bucură-te și te 
vesește, căci Domnul a mărit [ceea ce avea] a face 
[evmega,lunen Ku,rioj tou/ poih/sai]17!  

22. Îndrăzniți, dobitoacele câmpului, căci a 
odrăslit câmpia pustiei [bebla,sthken pedi,a th/j 
evrh,mou]! Căci copacul a purtat roada lui. Via și 
smochinul și-au dat tăria [th.n ivscu.n] lor.   

23. Și [voi], fiii Sionului, bucurați-vă și vă 
veseliți de Domnul Dumnezeul vostru! Căci v-a dat 
vouă mâncăruri întru dreptate [ta. brw,mata eivj 
dikaiosu,nhn] și vă va trimite vouă ploaie, ploaie 
timpurie și târzie, ca și mai înainte.  

24. Și se vor umple ariile de grâu și se vor 
revărsa teascurile de vin și de ulei.  

25. Și Eu vă voi răsplăti vouă pentru anii [în] 
care au mâncat [recoltele] lăcusta și gândacul și 
rugina și omida [h̀ ka,mph], [lucruri făcute prin] 

puterea Mea cea mare, pe care am trimis-o întru 
voi.  

26. Și veți mânca mâncând și vă veți sătura. Și 
veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, 
Care a făcut cu voi întru minuni și poporul Meu nu 
se va rușina întru veac.   

27. Și veți cunoaște că Eu sunt în mijlocul lui 
Israil. Și [că] Eu [sunt] Domnul Dumnezeul vostru 
și nu este altul în afară de Mine. Și nu se va mai 
rușina întru veac tot poporul Meu.   

                                                 
17 Sens intuit cu ajutorul ed. BOR 2001, unde găsim: „Domnul 

Și-a sporit ce va să facă”. Pentru că ÎPS Bartolomeu Anania, în n. f, 

p. 1163, spune: „În opera Sa de restaurare, Domnul Își propune să 
înfăptuiască mai mult decât ceea ce plănuise”.  

În VUL: „magnificavit Dominus ut faceret [Domnul a mărit 

ce [avea] a face”. La fel este și în WTT:  tAf)[]l;   hw"ßhy> lyDIîg>hi-yKi(.  
În MGK: dio,ti o` Ku,rioj qe,lei ka,mei megalei/a [căci Domnul 

vrea să facă lucruri mari]. Așa se explică, în KJV, textul:  „for the 

LORD will do great things [căci Domnul vrea să facă lucruri mari]” 
sau în ed. BOR 1988: „căci Domnul a făcut lucruri mari”.     
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Capitolul 3 
 

 
 
1. Și va fi după acestea. Și voi turna din Duhul 

Meu [evkcew/ avpo. tou/ Pneu,mato,j Mou] peste tot 
trupul [evpi. pa/san sa,rka] și vor profeți fiii voștri și 
fiicele voastre [profhteu,sousin oi` ui`oi. ùmw/n kai. ai` 
qugate,rej ùmw/n]18. Bătrânii voștri vor visa vise și 
tinerii voștri vor vedea vedenii [oi` presbu,teroi ùmw/n 
evnu,pnia evnupniasqh,sontai kai. oi` neani,skoi ùmw/n 
òra,seij o;yontai].   

2. Și peste robi și peste roabe voi turna din 
Duhul Meu [evkcew/ avpo. tou/ Pneu,mato,j Mou] în 
zilele acelea19.  

3. Și voi da minuni în cer și pe pământ: sânge 
[ai-ma] și foc [pu/r] și abur de fum [avtmi,da kapnou/]20.   

4. Soarele se va schimba întru întuneric [o` 
h[lioj metastrafh,setai eivj sko,toj] și luna întru 
sânge [h̀ selh,nh eivj ai-ma], [mai] înainte de a veni 
ziua Domnului cea mare și slăvită [pri.n evlqei/n 
h̀me,ran Kuri,ou th.n mega,lhn kai. evpifanh/].  

5. Și va fi, [că] tot [cel] care va chema numele 

Domnului se va mântui [swqh,setai]. Căci în 
muntele Sionului și în Ierusalim va fi mântuit [o[ti 
evn tw/| o;rei Siwn kai. evn Ierousalhm e;stai avnasw|zo,me- 
noj], după cum a zis Domnul [kaqo,ti ei=pen Ku,rioj] 
și binevestiți [pe cel] pe care Domnul l-a chemat 
[euvaggelizo,menoi ou]j Ku,rioj proske,klhtai]21.  

                                                 
18 E o profeție despre Cincizecime și despre viața Bisericii.  
19 În Biblia de la 1688 versetul se continuă cu expresia: „și vor 

proroci”. Ea nu există în LXX, WTT, VUL, KJV, LXE, MKJ, NCB, NLT, NVI, 
DRB, IEP, L45.   

20 În WTT găsim sintagma !v")[' tArßm]yti ( [stâlpi de fum]. De 

aceea o regăsim în ed. BOR 1988 și în IEP [colonne di fumo].    
21 Aici este și o trimitere directă la Hristos.  
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Capitolul 4 
 

 
 
1. Căci Eu, iată!, în zilele acelea și în vremea 

aceea, când voi întoarce robia lui Iudas și a Ierusa- 
limului [th.n aivcmalwsi,an Iouda kai. Ierousalhm], 

2. și voi aduna toate neamurile și le voi coborî 
pe ele întru valea lui Iosafat [eivj th.n koila,da 
Iwsafat]22 și voi judeca către ele acolo [diakriqh,so- 
mai pro.j auvtou.j evkei/], pentru poporul Meu și 
moștenirea Mea, Israil, [acestea voi face]! [Acestor 
fii ai lui Israil], care s-au răspândit în[tre] neamuri 
și pământul Meu l-au împărțit,  

3. și peste poporul Meu au aruncat sorți, și au 
dat copilașii curvelor/ desfrânatelor [e;dwkan ta. 
paida,ria po,rnaij] și fetele le-au vândut pentru vin 
și pentru a bea [ta. kora,sia evpw,loun avnti. oi;nou kai. 
e;pinon].  

4. Și ce [este] vouă și Mie, Tirosule și Sidonule 
și [ție], toată Galilee a străinilor [Tu,roj kai. Sidw.n 
kai. pa/sa Galilai,a avllofu,lwn]? Oare vreți răsplătire 
să-Mi răsplătiți Mie [mh. avntapo,doma ùmei/j avntapo- 
di,dote, Moi]? Sau voi pomeniți-de-rău împotriva 
Mea [h' mnhsikakei/te ùmei/j evpV Ἐmoi.]? Tăios și rapid 
[ovxe,wj kai. tace,wj] voi răsplăti vouă răsplătire întru 
capetele voastre. 

5. Căci ați luat acest argint al Meu și aurul 
Meu și ați băgat [pe] cele alese ale Mele și bune 
întru templele voastre.   

6. Și pe fiii lui Iudas și pe fiii Ierusalimului i-
ați vândut fiilor elinilor23, ca să-i scoateți pe ei din 
hotarele lor. 
                                                 

22 Prorocie despre Judecata finală.  
23 Grecilor.  
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7. Iată, Eu îi voi ridica pe ei din locul [în] care 
i-ați vândut pe ei acolo și vă voi răsplăti vouă 
răsplătire întru capetele voastre!  

8. Și îi voi da pe fiii voștri și pe fiicele voastre 
întru mâinile fiilor lui Iudas și îi vor vinde pe ei 
întru robie, întru neamuri, departe, îndepărtat, 
căci Domnul a zis [aceasta].  

9. Vestiți acestea în[tre] neamuri! Sfințiți 
războiul [àgia,sate po,lemon]24! Treziți-i pe luptători! 
Apropiați-vă și vă suiți, [voi], toți bărbații răz- 
boinici!  

10. Zdrobiți plugurile voastre întru săbii25 și 
secerile voastre întru lănci-ghimpate [seiro- 
ma,staj]26! Cel neputincios să zică că: „Pot [și] eu!”.  

11. Adunați-vă și intrați toate neamurile 
dimprejur și vă adunați acolo! Cel blând, fii 
luptător!     

12. Treziți-vă și suiți-vă toate neamurile întru 
valea lui Iosafat! Căci acolo Mă voi așeza [pentru] a 
judeca [kaqiw/ tou/ diakri/nai] toate neamurile 
dimprejur27.  

                                                 
24 Pentru că războiul sfânt a fost o poruncă dumnezeiască, 

pentru prima, dată pentru Israil. De la evrei a luat islamul ideea de 
război sfânt [داهج ǧihād], cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Jihad.  

Însă, pe de altă parte, în sens duhovnicesc, a sfinți războiul 
înseamnă a lupta, în mod interior, cu demonii. A lupta prin 
continua rugăciune către Dumnezeu. Pentru că adevăratul război 
sfânt nu este împotriva oamenilor ci a demonilor și el este război 
duhovnicesc.  

25 Cu sensul: Transformați plugurile voastre în săbii!  
26 A barbed lance = siroma,sthj. Așa ne prezintă cuvântul 

dicționarul Liddell-Scott, ed. 1883, p. 1930.  
În Biblia de la 1688: darde. Și darda era „o suliță scurtă, 

armată cu un vârf de oțel, pentru împuns sau pentru aruncat, 

folosită în Evul Mediu”, cf. DEX 2009.  
În VUL: lanceas [lănci]. În WTT: ~yxi_m'r>li [sulițe/ lănci]. În 

KJV: spears [sulițe]. Tot sulițe e și în R95 [lanzas], LND [lance], CNS 

[sulițe], BUL [копия], LSG [des lances].    
27 Aceeași profeție despre Judecata finală ca și la 4, 2.  
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13. Trimiteți seceri, căci a sosit secerișul! 
Intrați [și] călcați28, căci plin [este] teascul! Se 
revarsă cuvele29 [teascurilor], căci s-au înmulțit 
relele lor30.  

14. Sunete au răsunat în Valea Judecății [th/| 
Koila,di th/j Di,khj], căci aproape [este] ziua 

Domnului în Valea Judecății.  
15. Se vor întuneca soarele și luna. Și stelele 

vor apune lucirea lor31.   
16. Și Domnul va striga din Sion și Își va da 

glasul Lui din Ierusalim [ò de. Ku,rioj evk Siwn 
avnakekra,xetai kai. evx Ierousalhm dw,sei fwnh.n 
Auvtou/]32.  

Și se vor clătina cerul și pământul.  
Și Domnul va milui pe poporul Lui și va întări 

Domnul pe fiii lui Israil.    
17. Și veți cunoaște că Eu [sunt] Domnul 

Dumnezeul vostru, Cel care sălășluiește în Sion, în 
muntele cel sfânt al Meu.  

Și Ierusalimul va fi cetate sfântă [kai. e;stai 
Ierousalhm po,lij àgi,a] și cei străini nu vor mai 

trece prin aceasta [kai. avllogenei/j ouv dieleu,sontai diV 
auvth/j ouvke,ti].  

18. Și [așa] va fi în ziua aceea: munții vor 

picura dulceață [avpostala,xei ta. o;rh glukasmo,n] și 
dealurile vor curge/ izvorî lapte [oi` bounoi. 
r̀uh,sontai ga,la] și [din] toate eliberările33 lui Iudas 
vor curge ape. Și va ieși izvor din casa Domnului și 

                                                 
28 Călcați în picioare strugurii din teasc.  
29 Vasele puse sub teascuri, în care curge mustul proaspăt.   
30 Însă aici vinul care dă pe afară e un simbol al înmulțirii 

păcatelor.  
31 Text existent la Ioil 2, 10.  
32 O profeție despre propovăduirea Domnului în Ierusalim.   
33 Același substantiv plural a apărut și în Ioil 1, 20 și se referă 

la izvoare.  
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va adăpa izvorul papurilor [to.n ceima,rroun tw/n 
scoi,nwn]34.     

19. Egiptosul35 va fi întru nimicire [Ai;guptoj 
eivj avfanismo.n e;stai] și Idumea va fi întru câmpul 
nimicirii [h̀ Idoumai,a eivj pedi,on avfanismou/ e;stai]. [Și 
acestea se vor petrece] din [cauza] nedreptăților 
fiilor lui Iudas, pentru că au vărsat sânge drept [ai-
ma di,kaion]36 în pământul lor.  

20. Dar Iudea va fi locuită întru veac [h̀ de. 
Ioudai,a eivj to.n aivw/na katoikhqh,setai] și Ierusalimul 

întru neamuri de neamuri [kai. Ierousalhm eivj 
genea.j genew/n].  

21. Și Eu voi răzbuna sângele lor și nu îl voi 
lăsa nepedepsit [ouv mh. avqw|w,sw]. Și Domnul Se va 
sălășlui în Sion.  
  

                                                 
34 În VUL: torrentem Spinarum [pârâul Porumbarilor]; 

porumbarii fiind arbuști sălbatici, cu ramuri spinoase.  
În WTT se vorbește despre izvorul Șșittim [~yJi(Vi]. De aceea 

apare Șitim în ed. BOR 1988. În ed. BOR 2001, ÎPS Bartolomeu 
Anania traduce sintagma prin „vâlceaua Păpurișului”. Și înaintează 
ipoteza că valea Șitim sau Chitim ar fi o parte din valea Cedrilor, cf. 

n. f, p. 1165.  
În MGK este tou/ Sittei,m, transliterându-se cuvântul ebraic. 

Tot transliterat din ebraică apare și în KJV [Shittim], LUV [Sittim], 

NAB, NEG [Sittim], R60 [Sitim], LND [di Scittim].  
În NCB însă avem: the valley of acacia trees [valea 

salcâmilor]. La fel este și în NWT: valley of the Acacia Trees.   
35 Egiptul.  
36 Sânge de om Drept.  
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